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  به مناسبت مرگ لنین

  
  )١( نطق در دومین کنگره شورا های کل اتحاد شوروی

  ١٩٢۴ جنوری ٢۶
  
  

مـا از مـصالح     . ایـم   ما، کمونیستها مردمـی از سرشـت ویـژه        ! رفقا
کسانی هستیم که سپاه سـردار بـزرگ پرولتاریـا،          . خاصی برش یافته ایم   

تعلق به این سپاه    هیچ افتخاری باالتر از     . دهیمسپاه رفیق لنین را تشکیل می     
عضویت حزبیکـه بنیـاد گـذار و        هیچ افتخاری باالتر از داشتن نام       . نیست

همه کس لیاقت عضویت چنین حزبـی       . رهبر آن رفیق لنین است نمیباشد     
 طوفانهای مربوط به عضویت      و همه کس را تاب تحمل مصائب     . را ندارد 

 کارگر، فرزندان نیاز و مبارزه، فرزنـدان        فرزندان طبقۀ . این حزب نیست  
پایان و مساعی قهرمانانه ـ اینها هستند آن کسانی کـه مقـدم     حرمانهای بی

بـاین علـت اسـت کـه حـزب          . بر همه باید اعـضای چنـین حزبـی باشـند          
لنینیستها، حـزب کمونیـستها در عـین حـال حـزب طبقـۀ کـارگر نامیـده                  

  .میشود
یکرد بما وصیت کـرد    هنگامیکه رفیق لنین ما را ترک م      
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. که نام بزرگ عضویت حزب را بلند و پاکیزه نگاه داریم          
سوگند یاد میکنیم بتو، رفیق لنین، که ما این وصیت تو         

  !..را با شرافت انجام خواهیم داد
 سال تمام رفیق لنین از حزب ما پرستاری کرد و آنرا محکـم              ٢۵

ضربات تزاریزم و   . بار آورد ه  ترین و آبدیده ترین حزب کارگری دنیا ب       
 کلچـاک و    دژخیمان وی، سبعیت بورژوازی و مالکان، حمالت مـسلحانۀ        

 ت انگلـیس و فرانـسه، دروغ و افتـرای مطبوعـا            مسلحانۀ دنیکین، مداخلۀ 
بـورژوازی ـ تمـام ایـن کژدمهـای مـوذی در خـالل        یک سر و صد زبان 

ولـی حـزب مـا همچـون      . یکربع قرن الینقطع بر سر حزب مـا میریختنـد         
 کـارگر    جای ایستاده ضربات بیشمار دشمنان را دفع و طبقـۀ          رای ب   صخره

و هم پیوستگی صـفوف خـود را        وحدت  . را بجلو، بسوی پیروزی میبرد    
با یگـانگی   . حزب ما در نبردهای شدید آب داده و مستحکم نموده است          

  . کارگر غالب آمدو همپیوستگی است که حزب بر دشمنان طبقۀ
 ترک میکرد بما وصیت کـرد      هنگامیکه رفیق لنین ما را    

. که یگانگی حزب را مانند مردمک چشم حفـظ کنـیم          
 که این وصیت تو را      ،سوگند یاد میکنیم بتو، رفیق لنین     

  !...هم با شرافت انجام خواهیم داد
مـصائب  . طبقه کارگر سرنوشـت سـخت و تحمـل ناپـذیری دارد           

ا و بردگان و بـرده داران، سـرف هـ        . رنجبران دردناک و طاقت فرساست    
سرف داران، دهقانان و مالکان، کارگران و سـرمایه داران، ستمکـشان و             

 بنای جهان از قرنها پیش بدین وضع بوده و بـدین وضـع هـم    ـستمگران،  
رنجبـران در خـالل     . اکنون در اکثریت قاطع کشور ها باقی مانـده اسـت          

قرنها دهها و صدها بار تالش کـرده انـد تـا پـشت خـود را از زیـر فـشار                     
ولـی هـر   . ران خالص نموده و صاحب اختیار وضع خویش گردنـد    ستمگ

باره منکوب و بدنام، مجبور بـه عقـب نـشینی شـده انـد در حالیکـه رنـج                 
خواری و ذلت و کین و حسرت را در دل خود جای داده دیـده باسـمان                 
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زنجیر .  نجاتی از آنجا بیابند، دوخته اندنامعلومی که امیدوار بودند وسیلۀ
مانـد یـا اینکـه زنجیـر هـای کهـن              اره دست نخورده می   های بردگی همو  

بزنجیر های نوین بدل میگشت که بهمان اندازه طاقـت فرسـا و ذلـت بـار                 
 فقط در کشور ما بود که ستمدیدگان و توده های از پـای درآمـدۀ              . بود

رنجبر موفق شدند بار سیادت مالکان و سرمایه داران را از دوش خود بر              
میدانیـد،  شما . ان و دهقانان را جانشین آن نماینداندازند و سیادت کارگر 

 رفقا، و تمام جهان هم اکنون باین موضوع معترف است که ایـن مبـارزۀ              
عظمت لنین قبـل از همـه در        . عظیم را رفیق لنین و حزب او رهبری کرد        

همین است که با ایجاد جمهوری شوراها، عمـالً بـه تـوده هـای سـتمکش                 
د نجات از بین نرفته است، که سیادت مالکان         تمام جهان نشان داد که امی     

 با نیروی خـود    میتوانو سرمایه داران را بقائی نیست، که سلطنت کار را           
 بوجـود آورد نـه      زمینرنجبران بوجود آورد، که سلطنت کار را باید در          

بدینوســیله او آتــش امیــد و آزادی را در قلــب کــارگران و . در آســمان
این حقیقت که نام لنین برای تـوده هـای          . دهقانان تمام جهان برافروخت   

ــوبترین نامهاســت، از همینجــا سرچــشمه    ــتثمار شــونده محب ــر و اس رنجب
  .میگیرد

هنگامیکه رفیق لنین ما را ترک میکرد بما وصیت کـرد          
که دیکتاتوری پرولتاریـا را حفـظ کـرده و مـستحکم            

سوگند یاد میکنیم بتو، رفیق لنین، که از نیروی . سازیم
 نخواهیم داشت تا این وصیت تـو را هـم بـا             خود دریغ 

  !..شرافت انجام دهیم
دیکتاتوری پرولتاریا در کشور مـا بـر اسـاس اتحـاد کـارگران و               

بـدون  .  اساسی جمهوری شوراهاسـت    این اولین پایۀ  . دهقانان بوجود آمد  
وجود این اتحاد ممکن نبود کارگران و دهقانان به پیـروزی بـر سـرمایه               

بدون پشتیبانی دهقانان کارگران نمیتوانستند . ل گردندداران و مالکان نائ
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بدون رهبری از طرف کارگران، دهقانان      . سرمایه داران را مغلوب سازند    
تمام تاریخ جنگ داخلـی کـشور مـا      . نمیتوانستند مالکان را مغلوب کنند    

ولـی بـه پایـان مبـارزه بـرای تحکـیم جمهـوری              . گواه این حقیقت است   
 این مبارزه فقط شـکل جدیـدی بخـود          -ده است،   شوراها هنوز خیلی مان   

اتحاد کارگران و دهقانان شکل اتحاد نظـامی داشـت،           سابقاً. گرفته است 
اکنون اتحاد کارگران . زیرا این اتحاد علیه کلچاک و دنیکین متوجه بود      

و دهقانان باید شکل همکاری اقتصادی بین شـهر و ده، بـین کـارگران و                
یرا ایـن اتحـاد علیـه تـاجر و کـوالک متوجـه              دهقانان را بخود بگیرد، ز    

. مین متقابل کلیه حوائج دهقانان و کارگران میباشـد        ٔاست، و هدف آن تا    
میدانید که هیچکس قدر رفیق لنین در اجرای ایـن وظیفـه پافـشاری              شما  

  .نمیکرد
هنگامیکه رفیق لنین ما را ترک میکرد بما وصیت کـرد          

نـان را مـستحکم     که با تمام قوا اتحاد کـارگران و دهقا        
سوگند یاد میکنیم بتو، رفیق لنـین، کـه ایـن           . سازیم

  !..وصیت تو را هم با شرافت انجام خواهیم داد
جمهوری شوراها اتحـاد زحمتکـشان ملیتهـای کـشور           دومین پایۀ 

ــت ــا و    . ماس ــی ه ــها، گرج ــقیرها و بلوروس ــا، باش ــها و اوکرائینیه روس
تارها و قرقیزها، ازبـک هـا و        آذربایجانی ها، ارمنی ها و داغستانی ها، تا       

 آنهـا بطـور یکـسان بـه تحکـیم دیکتـاتوری پرولتاریـا                همۀ -ترکمن ها،   
نه تنها دیکتاتوری پرولتاریا این ملـت هـا را از زنجیـر و              . عالقمند هستند 

ظلم خالص میکند، بلکه این ملتها نیز با صداقت و صمیمیت بیدریغ خود             
 بـرای جانفـشانی در راه آن،        نسبت به جمهوری شوراها، با آمادگی خـود       

 کـارگر در  جمهوری شوراهای ما را از دسائس و دسـتبرد دشـمنان طبقـۀ      
 علت است که رفیق لنـین لـزوم اتحـاد داوطلبانـۀ           باین  . امان نگاه میدارند  

 آنها را در قالب اتحاد جمهوریها       ملتهای کشور ما، لزوم همکاری برادرانۀ     
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  .بطور خستگی ناپذیری بما گوشزد میکرد
نمود بما وصیت کرد      هنگامیکه رفیق لنین ما را ترک می      

. که اتحاد جمهوریها را مستحکم کنیم و بـسط دهـیم          
سوگند یاد میکنیم بتو، رفیق لنین، که این وصیت تو را           

  !..هم با شرافت انجام خواهیم داد
 دیکتاتوری پرولتاریا، ارتش سـرخ و نیـروی دریـائی           سومین پایۀ 

ارها بما میگفت که تنفـسی کـه مـا از کـشورهای             بلنین  . سرخ ما میباشند  
لنـین بارهـا   . ایم ممکن است کوتاه مدت باشد سرمایه داری بدست آورده 

بما خاطرنشان میکرد که تحکیم ارتش سـرخ و بهبـود وضـع آن یکـی از                 
حوادث مربوط به اتمام حجت کـرزن     . مهمترین تکالیف حزب ما میباشد    

بت کرد که بازهم مانند همیـشه حـق         ، یک بار دیگر ثا    )٢(و بحران آلمان    
پس سوگند یاد کنیم، رفقا، که ما از نیروی خود برای . به جانب لنین بود

  .تحکیم ارتش سرخ و نیروی دریائی سرخ خود دریغ نخواهیم داشت
کشور ما که در اقیانوس دولتهای بورژوازی احاطه شده همچـون           

اج روی آن غلطیـده  از پی اموامواج .  عظیمی بر پای ایستاده است   صخرۀ
ولی این صخره همچنان خلل     . بغرق شدن و سائیده شدنش تهدید مینماید      

نیروی آن در چیست؟ نیروی آن تنهـا در ایـن           . ناپذیر برجای مانده است   
نیست که کشور ما بر اتحاد کارگران و دهقانان استوار اسـت و تجـسمی               

یروی دریائی  است از اتحاد ملتیهای آزاد و دست نیرومند ارتش سرخ و ن           
نیروی کشور ما، اسـتحکام آن و اسـتواری آن          . سرخ از آن دفاع مینماید    

ب کارگران و دهقانـان تمـام جهـان حـس همـدری             ودر اینست که در قل    
کـارگران و   . ژرف و پشتیبانی خلل ناپـذیری نـسبت بـه آن وجـود دارد             
کـه از     تیـری  دهقانان تمام جهان میخواهنـد جمهـوری شـوراها را بمثابـۀ           

  صائب رفیق لنین بسوی اردوگاه دشـمنان رهـا شـده اسـت، بمثابـۀ               دست
گاه امیدواریهای خود بـرای خالصـی از زیـر بـار ظلـم و اسـتثمار و                   تکیه
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حفـظ   ـ    رهنمای صحیحی که راه خالصی را به آنـان نـشان میدهـد   بمثابۀ
آنها میخواهند آنرا حفظ نمایند و نخواهند گذارد کـه مالکـان و             . نمایند
نیـروی زحمتکـشان    . نیروی مـا در اینـست     . ان منهدمش سازند  دار  سرمایه

و ضـعف بـورژوازی تمـام جهـان نیـز در همـین           . تمام جهان در این است    
  .است

 نگـاه   بطلـو م کمـال    جمهـوری شـوراها بمنزلـۀ     ه  لنین هیچگاه بـ   
 ضروری برای تقویت جنبش انقالبـی     حلقۀ  او همیشه آنرا بمنزلۀ    .نمیکرد

 ضــروری بــرای تــسهیل  حلقــۀو بمنزلــۀدر کــشور هــای بــاختر و خــاور 
لنـین میدانـست کـه      . پیروزی رنجبران تمام جهان بر سرمایه مینگریـست       

المللـی، بلکـه از        نظر بین  فقط اینگونه فهم مطلب است که نه تنها از نقطۀ         
لنـین میدانـست    . طه نظر بقاء خود جمهوری شوراها نیز صحیح میباشـد         نق

ان تمام جهـان را بـرای مبـارزات         که فقط بدینوسیله میتوان قلوب رنجبر     
بـاین علـت بـود کـه او ـ نابغـه تـرین        . قطعی در راه آزادی مشتعل نمـود 

  پرولتاریا، در همان فـردای دیکتـاتوری پرولتاریـا شـالودۀ       پیشوایان نابغۀ 
باین علت بود که او، از بـسط و تحکـیم           . انترناسیونال کارگران را ریخت   

  .ناسیونال کمونیست خستگی نداشتاتحاد رنجبران تمام جهان یعنی انتر
شما طی ایـن روز هـا دیدیـد کـه چگونـه ده هـا و صـدها هـزار                     

پس از اندک زمانی شما     . آمدند  زیارت تابوت رفیق لنین می    ه  زحمتکش ب 
خواهید دیـد کـه چگونـه نماینـدگان میلیونهـا زحمـتکش بـرای زیـارت                 

 کـه از پـس      میتوانید یقیق داشته باشـید    . آرامگاه رفیق لنین خواهند آمد    
این نمایندگان میلیونها، بعد ها سیلی از نمایندگان دهها و صـدها میلیـون              
نفر از تمام اکناف عالم رو آور خواهند شد تا گواهی دهند که لنین فقط 
پیشوای پرولتاریای روسیه، فقط پیشوای کارگران اروپـا، فقـط پیـشوای     

  .رض نیز بود اخاور مستعمره نبوده بلکه پیشوای زحمتکشان تمام کرۀ
هنگامیکه رفیق لنین ما را ترک میکرد بما وصیت کـرد          
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سـوگند  . الملل کمونیست وفادار باشـیم      که باصول بین  
یاد میکنیم بتو، رفیق لنین، که ما از جان خـود دریـغ             

 جهـان   نخواهیم داشت تا اینکه اتحاد رنجبـران همـۀ        
یعنی انترناسیونال کمونیـست را مـستحکم سـازیم و          

  !..بسط دهیم
 

  ٢٣  در شمارۀ١٩٢۴ جنوری سال ٣٠ تاریخدر 
  .چاپ رسیده استه ب» پراودا « روزنامۀ

  ۵١-۴۶، کلیات ص ۶ جلد –استالین .و.ی
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 سازمان دهنده و پیشوای لنین ـ
  هـزب کمونیست روسیـح

  
  

هــر دوی آنهــا تحــت لــوای . دو گــروه مارکسیــست وجــود دارنــد
. مارکسیــست میداننــد» تمــام عیــار«مارکــسیزم کــار میکننــد و خــود را 

 درۀ: عـالوه بـر ایـن     . معذلک آنها بهیچوجه به یکـدیگر شـباهتی ندارنـد         
عریضی آنها را از هم جدا میکنـد زیـرا اسـلوب کـار آنهـا در دو قطـب                    

  .مخالف قرار دارد
 به قبول ظاهری مارکسیزم و اعالم پرطمطراق آن         گروه اول معموالً  

ر یا مایل باشـد بکنـه مارکـسیزم         گروه بدون اینکه قاد   این  . اکتفا میکنند 
پی ببرد و بدون اینکه قادر یا مایل باشد آنـرا در زنـدگی اجـراء نمایـد،                  
اصول زنده و انقالبـی مارکـسیزم را بـه فرمولهـای مـرده و گنـگ بـدل                   

پایۀ فعالیت آنها تجربه و یا در نظر گرفتن کار های عملی نیست             . میسازد
یمات و دستورات را از مشابهات      تعل. بلکه نقل قول هایی از مارکس است      

و قرینه سازیهای تاریخی کسب مینماید نـه از تجزیـه و تحلیـل واقعیـت                
یـاس و  . مغایرت گفتار با کردار ـ اینست بیماری اساسی این گروه . زنده
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 بـرای ایـن گـروه       عدم رضایت دائمی از سرنوشت، سـرنوشتی که غالبـاً        
نـام  . ز اینجا سرچشمه میگیرد   ا» بور میکند «کار شکنی مینماید و آنها را       

رفیـق  . اسـت ) در اروپـا (، اپورتـونیزم  )در روسیه(این گروه ـ منشویزم  
  با ذکر اینکه این گروه بـر نقطـۀ         )٣( لندن   در کنگرۀ ) یوگیخس(کو  شتی

، بطـرز صـائبی ایـن گـروه را          لم داده اسـت   نظر مارکسیزم نایستاده بلکه     
ضایا را از قبول ظاهری  گروه دوم، برعکس، مرکز ثقل ق. توصیف نمود

تعیـین  .  عمل و اجـراء آن در زنـدگی منتقـل مینمایـد            مارکسیزم بمرحلۀ 
آنچنان وسائل و طرق عملی کردن مارکسیزم که با اوضاع مناسب باشد،            
تغییر این طرق و وسائل هنگامیکه اوضاع تغییر میکنـد ـ اینهـا نکاتیـست     

گـروه  ایـن   .  توجـه خـود را بـدان معطـوف میـدارد           که این گروه عمدۀ   
دستورات و تعلیمات را از بررسی شرایط محیط کسب میکند نه اینکه از             

پایۀ فعالیت وی متکی بر نقل قولها و        . مشابهات و قرینه سازیهای تاریخی    
عملی است که صحت هرقدم خـود را        کلمات قصار نیست بلکه بر تجربۀ       

رد و   میدهـد، از اشـتباهات خـود پنـد میگیـ           ربا تجربه مورد وارسـی قـرا      
دلیل هـم هـست کـه در        بهمین  . ساختن زندگی نوین را بدیگران میاموزد     

فعالیت این گروه گفتار با کردار مغایرت ندارد و آمـوزش مـارکس هـم               
گفتار مارکس که طبـق     . با تمام نیروی زنده و انقالبی آن حفاظت میشود        

 آن مارکسیست ها نمیتوانند به تعبیـر جهـان اکتفـا نماینـد و بایـد از ایـن             
ایـن گـروه صـدق     گامی فراتر نهـاده آنـرا تغییـر دهنـد، کـامال در بـارۀ                

  .این گروه ـ بلشویزم، کمونیزم استنام . مینماید
  .لنین است. ای. سازمان دهنده و پیشوای این گروه و

  
   لنین بمثابه سازمان دهنده حزب کمونیست روسیه-١

  
 که تشکیل حزب پرولتاریا در روسیه در شرایط خاص جریان داشت
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در مغـرب   . با شرایط مغرب در هنگام تشکیل حزب کارگر متفاوت بـود          
یعنی در فرانسه و آلمان حزب کارگر از اتحادیه ها بوجـود آمـد و ایـن                 

انقـالب  . در شرایطی بـود کـه وجـود اتحادیـه هـا و احـزاب مجـاز بـود              
خـود انجام یافته و پارلمان بورژوازی موجود بود، بورژوازی         بورژوازی  

کومـت رسانـده و در نقطه مقابل پرولتاریا قرار گرفته بود ـ ولی  را به ح
برعکس در روسیه تشکیل حزب پرولتاریا در شرایط استبداد بسیار شدید           

پیوست، هنگامیکه، از     و در انتظار انقالب بورژوا دموکراتیک بوقوع می       
بـورژوازی کـه    » مارکسیـست علنـی   «طرفی تشکیالت حزبی از عناصـر       

ه میـشد   ت کارگر برای انقالب بورژوازی بودند انباش       از طبقۀ   استفاده تشنۀ
و از طرف دیگر ژاندارمهای تزاری بهترین کارکنان حزبی را از صفوف            
حزب بیرون میکشیدند، در حالیکـه نمـو جنـبش انقالبـی خـود بخـودی،          

 ازرا    مخفـی و مبـارزی      ثابت قدم، بهم پیوسته و کـامالً       وجود یک هستۀ  
 که قادر باشـد جنـبش را بـه سـمت سـرنگون      ب میکرد افراد انقالبی ایجا  

  .ساختن حکومت مطلقه هدایت کند
وظیفه عبارت بود از جدا کردن میش از بز، فاصله گرفتن از عناصر             
 بیگانه، تشکیل کادرهایی از انقالبیون مجـرب در محـل هـا، دادن برنامـۀ              

  گرد آوردن ایـن کـادر هـا         و باالخره  ،نصریح و تاکتیک محکمی به آنا     
ای که بحد لزوم مخفی باشـد         در یک سازمان واحد مبارز انقالبیون حرفه      

تا در برابر تهاجمات ژاندارمها ایستادگی نماید و در عین حال بحد لـزوم              
رورت آنها را به مبارزه سوق ضبا توده ها ارتباط داشته باشد تا در هنگام 

  .دهد
لـم داده   « نظـر مارکـسیزم      منشویکها یعنی همان کسانی که بر نقطـۀ       

مغـرب حـزب کـارگر از       در  چـون   : ، مسئله را سـاده حـل میکردنـد        »اند
 کـارگر   اتحادیه های غیر حزبی که در راه بهبـود وضـع اقتـصادی طبقـۀ              

ــم        ــیه ه ــست در روس ــذا الزم ــت، ل ــده اس ــرون آم ــد ب ــارزه میکردن مب
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بـه مبـارزه    « فقـط    یعنـی عجالتـاً   . المقدور همـین عمـل را انجـام داد          حتی
در محـل هـا اکتفـا شـود،         » با کارفرمایان و حکومت    اقتصادی کارگران 

بدون اینکه یک سازمان پیکارجوئی برای سراسر روسیه تشکیل گردد، و 
بعد هم، اگر تا آنموقع اتحادیه هایی بوجود نیامده باشـد آنوقـت             .... بعد

 حـزب    کارگری غیرحزبی دعوت نمـود و آنـرا بمنزلـۀ          باید یک گنگرۀ  
  .اعالم کرد

 زیـادی از بلـشویکها بزحمـت        یکها و شاید هم عـدۀ     در آنموقع منشو  
منشویکها، عالوه بر اینکه    » مارکسیستی» «نقشۀ«حدس میزدند، که این     

برای محیط روسیه تخیلی است، در عین حال متـضمن کارهـای تبلیغـاتی              
 تنزل نظریـه حزبیـت، از بـین بـردن کادرهـای             وسیعی نیز هست که مایۀ    

 کارگر   حزب خود و رها ساختن طبقۀ       پرولتاریا از  نحزبی، محروم ساخت  
  .باشد به کام لیبرال ها می

ــال پرولتاریــای روس و حــزب وی   ــین در قب بزرگتــرین خــدمت لن
تـشکیالتی منـشویکی را از      » نقـشۀ «عبارت از این است که تمـام خطـر          

احبان هنوز در حال تکوین بود، و خود ص       » نقشه«که این    ای همان لحظه 
 آنرا در نظر مجـسم      وانستند خطوط مشخصۀ  هم به زحمت میت   » نقشه«این  

علیـه  را  امـانی      بـی   آشکار کرد و پس از آشکار کردن آن، حملـۀ          ،سازند
بند و باری تشکیالتی منشویک ها آغاز و تمام توجـه پراتیـسین هـا را             بی

زیرا موضوع بر سر موجودیت حزب، بـر        . روی این مسئله متمرکز کرد    
  . سر حیات و ممات حزب بود

روزنامه سیاسی برای سراسر روسیه بمثابه کانون تمرکـز         ایجاد یک   
 مثابـۀ ه  هـا بـ    نیروهای حزبی، تشکیل کادر های ثابت قدم حزبی در محل         

 حزب، گـرد آوردن ایـن کـادر هـا در یـک مجموعـۀ              » متهای منظم سق«
واحد از طریق روزنامه و بهم پیوسـتن آنهـا در حـزب مبـارز سرتاسـری                 

 روشـن، تاکتیـک محکـم،      ص، با برنامۀ  روسیه با حد فاصلهای کامال مشخ     
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چـه  «: ای که لنین در رساله های مشهور خـود  بود نقشه این ـ واحد  ارادۀ
آنرا بسط و توسعه داده     »  دو گام به پس    ،یک گام به پیش   «،  »باید کرد؟ 

شایستگی این نقشه در این بود که با واقعیت روسی کامال مطابقت            . است
پراتیـسین هـا را اسـتادانه خالصـه         داشت و آزمـایش تـشکیالتی بهتـرین         

در مبارزه برای این نقشه، اکثریت پراتیسین های روس به طرزی . مینمود
. قطعی از پی لنین رفتند، بدون اینکـه حتـی از انـشعاب هـم رویگرداننـد                

ای را  پیــروزی ایــن نقــشه آن حــزب کمونیــست بهــم پیوســته و آبدیــده
  . استریزی کرد که جهان نظیر آن را بخود ندیده پی

لنین را متهم میکردند به اینکه      !) نه فقط منشویکها  (چه بسا رفقای ما     
 آشتی ناپذیر با مصالحه جویان و غیـره         به جر و بحث و انشعاب و مبارزۀ       

نیست که هم این و هم آن به موقـع خـود            شکی  . تمایلی بیش از حد دارد    
ولی فهم این موضوع مشکل نیست که اگر حـزب مـا            . وجود داشته است  

عناصــر غیــر پرولتاریــایی و اپورتونیــست را از صــفوف خــود نمیرانــد، 
 آن  از قید ضعف داخلی و ابهام خالصی یابد و نمیتوانست بـه           نمیتوانست  

در دوران سـیادت    . نیرو و اسـتحکامی کـه ذاتـی اوسـت دسترسـی یابـد             
بورژوازی رشد و تحکیم حزب پرولتاریا فقط وابـسته بـه میـزان مبـارزه               

ب بر ضـد عناصـر اپورتونیـست، ضـد انقالبـی و ضـد               ایست که این حز   
حـق داشـت    السـال   .  دنبـال مینمایـد    ر کارگ حزبی در محیط خود و طبقۀ     

کننـدگان  مـتهم   . »یابد   خود استحکام می   حزب با تصفیۀ  «: وقتی میگفت 
معمــوال حــزب آلمــان را مــورد اســتناد قــرار میدادنــد کــه آنموقــع امــر 

 قدرت نیست   هر وحدتی نشانۀ   ولی اوالً . در آن رونقی داشت   » وحدت«
   کافیست اکنون به حـزب سـابق آلمـان کـه از هـم گـسیخته و بـه                   و ثانیاً 

 بطـالن و     تقسیم شده است نظری افکنده شود تـا بـه درجـۀ            )۴(سه حزب   
شیدمان و نوسکه با لیبکنخت و لوکزامبورگ پی        » وحدت«واهی بودن   

ی حـزب آلمـان     از کجا معلوم است که اگر عناصر انقالب       تازه  . برده شود 
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بموقع از عناصر ضد انقالبی این حـزب جـدا میـشدند بـرای پرولتاریـای                
خیر، لنین هزار بـار حـق داشـت کـه حـزب را بـه راه                 ... آلمان بهتر نبود  

چه . ناپذیر علیه عناصر ضدحزبی و ضد انقالبی سوق میداد           آشتی مبارزۀ
فقط در نتیجه ایـن سیاسـت تـشکیالتی بـود کـه حـزب مـا توانـست آن                    
وحدت داخلی و همپیوستگی حیرت آور را درون خود ایجاد نماید کـه             

 بـدون   )۵(با داشتن آن از بحـران جـوالی در موقـع حکومـت کرنـسکی                
 آسیب بیرون آمد، قیام اکتبر را بدوش خـود تحمـل کـرد، بحـران دورۀ           

 را بدون تزلزل گذراند، موجبات پیروزی بر آنتانت )۶(برست لیتوفسک   
را بدسـت   ای سـابقه  سـرانجام آن قابلیـت انعطـاف بـی    را فراهم ساخت، و   
ای در صـفوف خـود تغییـر           قادر است در هر لحظه     نآورد که در پرتو آ    

آرایش داده صـدها هـزار اعـضای خـود را بـرای هرگونـه کـار بـزرگ                   
نظمـی و اختاللـی در محـیط خـود             اینکه هیچگونه بی   متمرکز کند بدون  

  .ایجاد نماید
  

  حزب کمونیست روسیه لنین بمثابه پیشوای -٢
  

ولی مزایای تشکیالتی حزب کمونیـست روسـیه فقـط یـک جانـب              
اگر مـضمون سیاسـی کـار هـای حـزب، برنامـه و              . مسئله را نشان میدهد   

تاکتیک آن با واقعیت روس تطبیق نمیکرد، اگر شعار های آن توده های             
آورد و جنبش انقالبی را بجلو سوق نمیداد، حزب           کارگر را به شور نمی    

 به بحث در بارۀ   . میتوانست به این سرعت نشو و نما یافته مستحکم گردد         ن
  .پردازیم مسئله میجانب این 

در شــرایطی ) ١٩٠۵ســال (دموکراتیــک روســیه -انقــالب بــورژوا
 در  جریان داشت که با شـرایط غـرب در هنگـام حـوادث انقالبـی، مـثالً                

 مانوفاکتور  در مغرب انقالب در دورۀ    . فرانسه وآلمان، فرق بسیار داشت    
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 طبقـاتی تکامـل نیافتـه بـود،     وقوع پیوسـت کـه مبـارزۀ   ه ای ب  و در دوره  
خود دارای حزبی نبود کـه      از  هنگامیکه پرولتاریا کم عده و ناتوان بود،        

قادر به تنظیم خواست های او باشـد و بـورژوازی بحـد کـافی دارای آن                 
 بطـرف خـود      انقالبی بود که بتواند اطمینان کارگران و دهقانـان را          جنبۀ

ـ جلب کند و آنها را برای مبارزه علیه اریستوکراسی وارد میـدان کنـد،    
در عـصر ماشــین و تکامــل  ) ١٩٠۵ســال (، انقـالب  در روسـیه بــرعکس 

طبقاتی یعنی هنگامی آغاز شد که پرولتاریـای روس کـه کمیـت              مبارزۀ
 ساخته و بـه آن پیوسـتگی        داری هم آنرا مجتمع     نسبی آن بسیار و سرمایه    

 دیگر با بورژوازی رزمها کرده از خود دارای حزبی بود که از             ده بود، دا
از خود دارای خواسـت هـای       . حزب بورژوازی پیوستگی بیشتری داشت    

 زنـدگیش هـم از راه       طبقاتی بود، در حالیکه بورژوازی روس، که اصوالً       
سفارشات حکومت میگذشت، آنقدر از روح انقالبـی پرولتاریـا ترسـیده            

این . کارگران و دهقانان در پی اتحاد با دولت و مالکان بود          بود که علیه    
 عدم موفقیت جنگـی در میـدان        واقعیت که آتش انقالب روس در نتیجۀ      

 تسریع جریان حوادث بود بدون اینکه       بل شد، فقط موج   عمنچوری مشت 
  .در عین حال، ماهیت امر را تغییر دهد

رار گیـرد،   وضعیت تقاضا میکرد کـه پرولتاریـا در راس انقـالب قـ            
دهقانان انقالبی را دور خود گرد آورد و به نام دموکراسی کردن کامـل         
ــه تزاریــزم و    ــافع طبقــاتی خــود در آن واحــد علی کــشور و تــضمین من

  . قطعی بزندبورژوازی، دست به یک مبارزۀ
لم داده  « نظر مارکسیزم    ولی منشویکها، یعنی همان کسانیکه بر نقطۀ      

ــد ــق نظــر خــود  » ان ــسئله را طب ــدم ــیه  : حــل کردن چــون انقــالب روس
بورژوازیست و در انقالب بورژوازی رهبری با نمایندگان بورژوازیـست          

، پــس پرولتاریــا ) فرانــسه و آلمــان مراجعــه شــودبانقــال» تــاریخ«بــه (
نمیتواند فرمانروای انقالب روسیه باشد، رهبری باید به بورژوازی روسیه          
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، واگـذار گـردد، دهقانـان       )بورژوازی که به انقالب خیانت میکند     همان  (
هم باید در اختیار بورژوازی گذارده شوند و شایسته است کـه پرولتاریـا              

  . چپ باقی بمانددر موضع یک اپوزیسیون کامالً
و این آوازه خوانی های پست این بد لیبرال ها را هم منـشویکها بـه                 

  !گر میساختند جلوه» تمام عیار«منزله آخرین کالم مارکسیزم 
 خدمت لنین در حق انقالب روس این است که پوچ بودن            بزرگترین

» شمای انقـالب  «این قرینه سازی های تاریخی منشویک ها و تمام خطر           
منشویکی را که مصالح کارگران را به بلع بورژوازی میداد از بن آشـکار              

ــرد ــای   . ک ــان بج ــا و دهقان ــی دموکراتیــک پرولتاری ــاتوری انقالب دیکت
 و قیام مسلحانه    )٧(م مجلس دومای بولیگین     دیکتاتوری بورژوازی، تحری  

» ائتالف چپ «بجای شرکت در مجلس دوما و کار پیوسته در آن، نظریۀ      
پس از اینکه مجلس دوما در هر حـال تـشکیل شـد و اسـتفاده از تربیـون                
دومــا بــرای مبــارزه خــارج از دومــا بجــای شــرکت در کابینــه کــادتی و 

کادت کـه یـک نیـروی ضـد         ارتجاعی دوما، مبارزه با حزب      » حفاظت«
 تاکتیکی است که لنـین در        این آن نقشۀ   ـ نانقالبی بود بجای ائتالف با آ     

آنرا بسط  » پیروزی کادت ها  «و  » دو تاکتیک «: رساله های مشهور خود   
  .داده است

برازندگی این نقشه در آن بود که با تنظیم صریح و قـاطع خواسـت               
 در روسـیه،  ا ـ دموکراتیک وبورژهای طبقاتی پرولتاریا در عصر انقالب 

ــۀ  ــه مرحل ــسهیل مــیانتقــال انقــالب را ب ــستی ت ــۀ  سوسیالی  نمــود و نظری
 در مبارزه بـرای ایـن نقـشۀ       .  را در خود نهان داشت     دیکتاتوری پرولتاریا 

تاکتیکی، اکثریت پراتیسین های روس با عزمی راسخ و بـدون برگـشت             
تیـک انقالبـی را     ایـن نقـشه پایـه آن تاک       پیروزی  . از پی لنین روان شدند    

بنیان نهاد، که در پرتو آن حزب ما اکنون ارکان امپریالیزم جهانی را بـه               
  .لرزه در آورده است
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توسعه آتی حوادث، جنگ چهار سـاله امپریالیـستی و تزلـزل تمـام              
 مـشهور، حکومـت      دوگانۀ اقتصاد ملی، انقالب فبروری و قدرت حاکمۀ      

و شـوراهای پتربـورگ، بـه        کانون ضد انقالب بـورژوازی       موقتی، بمثابۀ 
 اکتـوبر و بـرهم زدن       بوری پرولتاریـا، انقـال    تمثابه شکل تکوینی دیکتا   

ؤســسان، انحــالل پارلمانتــاریزم بــورژوازی و اعــالم جمهــوری  مجلــس م
جنگ داخلـی و تعـرض امپریـالیزم        ه  شوراها، تبدیل جنگ امپریالیستی ب    

ایی و سرانجام   زبانی علیه انقالب پرولتاری   » مارکسیستهای«جهانی بمعیت   
موقعیت رقت بار منـشویکها کـه بـه مجلـس مؤسـسان چـسبیده بودنـد و                  
پرولتاریا آنها را از عـرشـه بدریا انداخت و با مـوج انقـالب بـه سـواحل                 
سرمایه داری رسیـدند، ـ تمام اینها فقط صحت اصول تاکتیک انقالبی را  

حزبی کـه   . بیان کرده است به ثبوت میرساند     » دو تاکتیک «که لنین در    
 سـنگهای   چنین میراثی در دست داشت میتوانست بـدون هـراس از تختـۀ            

  .البحری، کشتی خود را شجاعانه به پیش براند تحت
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

 انقالب پرولتاریایی اسـت، هنگامیکـه هرشـعار         که دورۀ  ما   در دورۀ 
اریــا از  پیــشوای آن در عمــل بررســی میــشود، پرولتحــزب و هــر جملــۀ

شوایانی از پرولتاریـا    یـ تاریخ، پ . ای دارد   پیشوای خود خواست های ویژه    
به خود دیده است، پیشوایان دوره های طوفانی، پیشوایانی اهل عمل، از            

تـوده هـا نـام ایـن        . خود گذشته و شجاع، ولی از لحـاظ تئـوری ضـعیف           
ال در  السـ : از آنجمله هـستند مـثالً     . پیشوایان را بزودی فراموش نمیکنند    

المجمـوع نمیتوانـد      حیـث   تمام جنبش من  ولی  . آلمان و بالنکی در فرانسه    
و خـط مـشی     ) برنامه(برای آن هدف روشن     : فقط با خاطرات زنده باشد    

  .الزم است) تاکتیک(محکم 
نوع دیگـری هـم از پیـشوایان وجـود دارنـد، آنهـا پیـشوایان زمـان                  
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تی و کـار هـای      صلحند که در تئوری قوی هستند، ولی در امور تـشکیال          
چنین پیـشوایانی فقـط در قـشر فوقـانی پرولتاریـا دارای             . عملی ضعیفند 

وجهه عمومی هستند و آنهم تا مدت معینی؛ با فرا رسیدن عصر انقـالب،              
هنگامیکه از پیشوا شعار های انقالبی عملی خواسته میشود، تئوریسین هـا            

جملـه هـستند    از آن . صحنه را ترک گفته جا را به افراد جدیـدی میدهنـد           
  .پلخانف در روسیه و کائوتسکی در آلمان: مثالً

برای اینکه مقام پیشوایی انقالب پرولتاریا و حزب پرولتاریـا حفـظ           
ــۀ    ــک و تجرب ــدرت تئوری ــد ق ــود، بای ــبش   ش ــشکیالتی جن ــی و ت  عمل

 آکسلرود، وقتی که مارکسیست .پ. پرولتاریایی را در خود جمع داشت
بطـرز شـگرفی تجربـه یـک مـرد عمـل             « لنین نوشت که او    بود، در بارۀ  

»  را با معلومات تئوریک و افق وسیع سیاسی در خود جمـع دارد             برجسته
 لنـین تحـت     آکـسلرود در رسـالۀ    . رجوع شـود بـه پیـشگفتار کتـاب پ         (

مشکل نیست حدس زد ). »روس دموکراتهای  ـوظایف سوسیال«: ناعنو
امـروز چـه    » متمـدن «داری    که آقای آکسلرود این ایـدئولوگ سـرمایه       

برای ما که لنین را از نزدیک       ولی  .  لنین بگوید  چیزی ممکن بود در بارۀ    
شناسیم و قادریم به امور از نظر ابژکتیف بنگریم هیچگونه شکی باقی              می

 باید  ضمناً.  کرده است   حفظ نیست که این خاصیت قدیمی را لنین کامالً       
 و همانـا شـخص وی، امـروز پیـشوای           ن،توضیح این واقعیـت را کـه لنـی        

باشـد، در همـین    نیرومندترین و آبدیده ترین حزب پرولتاریا در عالم می        
  .مسئله جستجو نمود

  
  

  »پراودا « روزنامه86 در شماره 1920 اپریل 23 در تاریخ
  . بطبع رسیده است

 315 - 305 کلیات، ص 4جلد . استالین. و.  ی
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  نـ لنیۀارـدرب
  

  نطق در شب نشینی دانشجویان کرملن
  ١٩٢۴جنوری  ٢٨مورخه 

  
بمن گفتند که شـما بـرای یـادبود لنـین اینجـا مجلـس شـب             ! رفقا

ایـن شـب    ه  نشینی ترتیب داده اید، و من هم بعنوان یکی از سـخنرانان بـ             
اد یـک گـزارش     ایره  من تصور میکنم که لزومی ب     . ام  نشینی دعوت شده  

مـن بهتـر اسـت بـه اطـالع یـک            ۀ  بعقید.  فعالیت لنین نباشد   ۀمرتبط دربار 
ه از حقایقی که مشخص بعضی خصوصیات لنین بمثابه یک انسان و            لسلس

شاید بین ایـن حقـایق یـک ارتبـاط          . یک رجل سیاسی است اکتفا گردد     
 لنـین   ۀدرونی هم موجود نباشد، ولی برای اینکـه تـصوری کلـی در بـار              

مـن در   بهرحـال   . ت آید، این امر نمیتواند اهمیت قطعی داشته باشـد         بدس
 وعـده کـردم امکـان نـدارم بـرای شـما             این مورد بیش از آنچه که فوقـاً       

  .چیزی بگویم
  

  یـوهـاب کـعق
  

صحیح است  .  با لنین آشنا شدم    ١٩٠٣برای اولین بار من در سال       
ولـی  . ه بـود  که این آشنایی حضوری نبود بلکه غیابی و از طریـق مکاتبـ            
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طی تمـام مـدت کـار در حـزب          که  تاثیر آن در من به قدری عمیق بوده         
. آنموقع من در تبعیدگاه سیبری بـسر میبـردم        . تحت تاثیر آن قرار داشتم    

 بعـد از     نـود و مخـصوصاً     ییت انقالبی لنین از اواخر سالها     لآشنایی با فعا  
ه خ کـرد بـ     ایمان مرا راسـ    )٨(» ایسکرا«، یعنی پس از انتشار      ١٩٠١سال  

او . ای سر و کار داریم العاده اینکه در وجود لنین ما با یک شخصیت فوق     
 نآنموقع در نظر من یک رهبر عادی حزب نبـود بلکـه موجـد واقعـی آ                

بود، زیرا تنها او بود که به ماهیت داخلی و احتیاجات آنی حزب ما پـی                
شه یـ دم، همیر رهبران حزبمان مقایسه میکر    اوقتی من او را با س     . برده بود 

به عیان میدیدم که همرزمان لنین ـ پلخانف، مارتف، آکسلرود و سایرین  
هـا یکـی    نک سر و گردن از لنین پایین ترند و لنین در مقایسه با آنها ت              یـ  

از رهبران نبوده بلکه رهبریست از طراز عالی، عقابی است کوهی که در             
 راههــای مبــارزه تــرس بخــود راه نــداده بــا کمــال شــجاعت حــزب را از

ه تـاثیر بـ   ایـن   .  جنبش انقالبی روس بجلو هدایت مینمایـد       ۀاکتشاف نشد 
 رسوخ کرده بود که الزم دانستم در این بـاره           ای در روح من عمیقاً      اندازه
ای به یکی از دوستان نزدیـک خـود کـه آنوقـت در مهـاجرت بـسر                    نامه
 سیبری از چندی، موقعیکه بهپس . ار کنمسریه او را استفظبرد نوشته ن می

 بودــ پاسـخی پرنـشاط از    ١٩٠٣تبعید شده بودم و ـ این در پایان سـال   
ای ساده ولی پرمعنی از لنین دریافت کـردم کـه بطوریکـه               دوستم و نامه  

نامـه لنـین    . ن نامه آگاه ساخته بـود     ورا از مضم   معلوم شد دوست من وی    
 طـرز   ای از   باکانانـه   چندان مفصل نبود ولی حاوی انتقادات شجاعانه و بی        

کار حزب ما بود و با اختصار و روشـنی شـگرفی تمـام نقـشه کـار هـای            
فقط لنین بـود کـه میتوانـست        .  نزدیک تشریح میکرد   ۀآیندحزبی را در    

اینطور ساده و صریح، مؤجز و شـجاعانه چیـز          ترین قضایا      پیچیده ۀدربار
 ۀایـن نامـ  . بنویسد ـ بطوری که از هر جمله آن بجای حرف آتـش ببـارد   

اده و شجاعانه بیش از پیش بر من محرز ساخت که لنین عقاب             کوچک س 
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ه این نامه لنـین را      کخود را عفو کنم از این     نمیتوانم  . کوهی حزب ماست  
ی از نامه های دیگر، بنابر معمول کارکنان مخفـی قـدیمی    رمن مانند بسیا  

  .حزب طعمه آتش نمودم
  .از این هنگام آشنایی من با لنین آغاز شد

  
  یـروتنـف

  
 در کنفـرانس  ١٩٠۵ن با لنین اولـین بـار در مـاه دسـامبر سـال           م

مـن امیـدوار بـودم      . مالقـات کـردم   ) نـد در فنال (بلشویکها در تامرفرس    
ه طـ عقاب کوهی حزب مان را بشکل مردی بزرگ ببینم که نه فقط از نق             

 را بخواهید، از لحاظ جـسمانی هـم بـزرگ          تنظر سیاسی بلکه، اگر حقیق    
صور من مانند مردی عظـیم، خـوش انـدام و باوقـار             باشد، زیرا لنین در ت    

 معمـولی بـا     چقدر حیرت کردم وقتیکه یـک فـرد کـامالً         . نقش بسته بود  
 مطلقـا بهیچوجـه، بـا یـک         ،قامتی کوتاهتر از متوسط دیدم که بهیچوجه      

  ...انسان فانی معمولی فرق نداشت
معمـوال بایـد دیـر در جلـسه         » رجل بـزرگ  «مرسومست که یک    

العاده منتظر ظهور او باشـند        قراری فوق   اعضای جلسه با بی   حاضر شود تا    
اعضاء جلسه یکـدیگر را  » رجل بزرگ« قبل از ظاهر گشتن یک       و ضمناً 

این تشریفات بنظر مـن     . »دارد میاید ... ساکت... هیس«: متوجه میسازند 
دارای تـاثیری خـوش اسـت و حـس احتـرام ایجـاد               آمد، زیـرا    زائد نمی 
م وقتیکـه دانـستم لنـین قبـل از نماینـدگان در      چقدر حیرت کـرد   . میکند

ای از سالن جای گرفته است و به ساده تـرین             جلسه حاضر شده در گوشه    
 معمـولی بـا عـادی تـرین نماینـدگان           وجهی مشغول گفت و شنود کـامالً      

نظـر مـن یـک    ه شما چه پنهان، این امر در آن موقع بـ      از  . کنفرانس است 
  .نوع تخطی از بعضی قواعد آمد
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بعدها فهمیدم که این سادگی و فروتنی لنین، این اهتمـام در     فقط  
نکردن و مقـام عـالی خـود را         نظر  نامشهود ماندن و یا بهرحال زیاد جلب        

بچشم نکشیدن، ـ خصلتی است که یکی از قویترین جنبه های لنین بمثابه  
یک رهبـر نـوین بـرای تـوده هـای نـوین، تـوده هـای سـاده و معمـولی                      

  .باشد بشر می» رینزی«ژرفترین طبقات 
  

  قـدرت منطـق
  

 ۀ جـاری و مـسئل     ع اوضـا  ۀدر بـار  : دو نطقی که لنین تحت عنـوان      
 جالب توجه بـود، متاسـفانه ایـن دو          رارضی در این جلسه ایراد کرد بسیا      

این ها نطق های الهام بخشی بود که تمـام اعـضاء            . ده است ننطق باقی نما  
العـاده اقنـاع، سـادگی و         نیروی فوق . کنفرانس را به شور و هیجان آورد      

بـرای همـه، فقـدان تظـاهر،        صراحت استدالل، عبارات کوتـاه و مفهـوم         
فقدان ژست های سرگیجه آور و عبارات پر طمطراقی که برای تاثیر در             

 اینها نکاتی بود که نطـق لنـین را از نطـق هـای     ۀحضار بکار میرود، ـ هم 
  .اختبطور مثبت متمایز میس» یپارلمان«سخنرانان معمولی 

 لنین کرد این جنبه نطـق هـای او          ۀولی آنچه در آنوقت مرا شیفت     
آن نیروی غیر قابل مقاومت منطق نطقهای لنین شیفته کرد کـه            مرا  . نبود
ه  تـسخیر و بـ     ه کمی خشک است ولی در عوض مستمعین را عمیقـاً          چگر

تدریج مسحور میکند و سپس بدون باصطالح کم و کـسر همـه را مقهـور                
 زیـادی از نماینـدگان را در آن موقـع    ۀگفتـه هـای عـد     ن  م. خود میسازد 

منطق نطقهای لنین یک نوع چنگال نیرومندی       «: بخاطر دارم که میگفتند   
است که از هر طرف تو را مانند گازانبری در بر میگیرد و تـو را یـارای                  

یا تسلیم شو، یا بـرای شکـست قطعـی آمـاده            : خالصی از آغوشش نیست   
  .»باش
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 این خصوصیت در نطق هـای لنـین قـویترین           من تصور میکنم که   
  . فن سخنوری او باشدۀجنب

  
  ردنـدبه و زاری نکـن

  
ــال    ــین را در س ــن لن ــار دوم م ــر١٩٠۶ب ــان در ۀ در کنگ  حزبم

میدانیـد بلـشویکها در ایـن کنگـره در          بطوریکـه   . استکهلم مالقات کردم  
 در آنموقع برای اولین بار بـود کـه مـن        . اقلیت ماندند و شکست خوردند    

ای هم بـه آن پیـشوایانیکه پـس از            او ذره . دیدم  در رل مغلوب می   را  لنین  
بعکـس،  . کنند و مایوس میگردند شباهت نداشـت      یشکست ندبه و زاری م    

ه انرژی بدل ساخته بود کـه بـه طرفـداران    چشکست ـ لنین را به یک پار 
مـن از   . بخـشید   خود برای مبارزات جدید و پیروزیهای آینـده الهـام مـی           

ولی آیا این چگونه  شکستی بود؟ میبایستی        . نین صحبت میکنم  شکست ل 
 اسـتکهلم ـ پلخـانف، آکـسلرود، مـارتف و      ۀمخالفین لنین، فاتحین کنگر

زیـرا  .  فاتحین واقعـی داشـتند      به آنها شباهت خیلی کمی   : سایرین را دید  
 ، خود از منشویزم، بطوریکه در مثـل میگوینـد         ۀلنین ضمن انتقاد بیرحمان   

بخـاطر دارم کـه چگونـه مـا         مـن   . رای آنهـا بـاقی نگذاشـت      جای سالم بـ   
ای جمع شده بودیم، به لنین نگاه میکـردیم           نمایندگان بلشویک در گوشه   

در نطقهای بعضی از نمایندگان آثار خـستگی        . و از او مشورت میطلبیدیم    
به یاد دارم کـه چگونـه لنـین در پاسـخ اینگونـه              . و افسردگی هویدا بود   

ندبه و زاری نکنیـد، رفقـا،       «:  دار زیر لب زمزمه کرد     نطقها با لحنی نیش   
نفرت از روشـنفکران    . »بطور یقین پیروزی با ماست، چون حق با ماست        

ندبه و زاری کن، ایمان به نیروی خویش، ایمان به پیروزی ـ اینها مطالبی  
حس میشد که شکست بلـشویکها      . بود که لنین آنوقت بما گوشزد میکرد      

  . نزدیک پیروز شوندۀاید در آیندموقتی است و آنها ب
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ــ ایـن همـان خـصوصیتی        » ندبه و زاری نکردن بهنگام شکست     «
کـرد تـا ارتـشی را کـه تـا             او کمـک مـی    ه  است که در فعالیت لنین که ب      

آخرین لحظه وفادار و به نیروی خویش ایمان داشـت بـدور خـود جمـع                
  . کند

  
  دنـره نشـغ

  
. ویکها پیروز شـدند    در لندن بلش   ١٩٠٧ بعدی در سال     ۀدر کنگر 

بـرای  . برای اولین بار بود کـه مـن لنـین را در رل فـاتح میدیـدم                آنوقت  
پیــشوایان دیگــر معمــوال پیــروزی ســرگیجه میــاورد، آنهــا را مغــرور و  

چه بسا دراینگونه موارد از پیروزی دلـشاد میـشوند و           . خودپسند مینماید 
ه پیـشوایان   اینگونـ ه  ای هـم بـ      ولـی لنـین ذره    . بخواب غفلت فرو میروند   

 او پـس از پیـروزی بخـصوص هـشیار و            بعکـس، اتفاقـاً   . شباهت نداشـت  
بیاد داریم که لنین آنموقـع بـا اصـرار بـه نماینـدگان چـین                . محتاط میشد 
در مرحله اول ـ نباید مجـذوب پیـروزی گردیـد و از آن     «: تلقین میکرد

 ـ   سوم؛خود تحکیم نمود در مرحله دوم ـ باید پیروزی را برای  ؛غره شد
دشمن را بطور قطعی از پای درآورد، زیرا او فقط شکست خورده اسـت              

بــا کلمــاتی نیــشدار آن وی .  از پــای درنیامــده اســتولــی هنــوز کــامالً
از حـاال   «نمایندگانی را که سبکسرانه اظهار اطمینان میکردند و میگفتنـد           

بـرای او اشـکالی     . ، اسـتهزاء میکـرد    »دیگر حساب منشویکها پاک است    
ابت کند که منشویکها هنوز در جنبش کارگری ریشه دارند و با         نداشت ث 

آنها باید در کمال تدبیر مبارزه کرد و از هرگونه پربها دادن به نیرو های       
  .خویش و کم بها دادن به نیروی حریف احتراز کرد

ـ این همان خصوصیت اخالقی     » نباید از پیروزی مغرور گردید    «
نه قوای حریف را مورد سنجش قـرار        لنین بود که باو کمک کرد هشیارا      
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  .دهد و حزب را از حوادث غیر مترقبه ممکن برحذر دارد
  

  ودنـولی بـاص
  

پیشوایان حزب نمیتوانند عقاید اکثریت حزب خـود را ذیقیمـت           
. ـ نیروئیست که یک پیشوا نمیتواند آنرا بحساب نیـاورد          اکثریت. ندانند

ولی لنـین   . کمتر نمیفهمید ران حزب   بهرلنین هم این موضوع را از سایر        
گز اسیر اکثریت نمیشد، بخصوص وقتیکه این اکثریت بـر پایـه هـای      ره

در تاریخ حزب مـا مـواردی پـیش آمـد میکـرد کـه               . اصولی متکی نبود  
 بـا منـافع اساسـی پرولتاریـا تـصادم           ،عقیده اکثریت با منافع آنی حـزب      

داری از   بـه طرفـ    در چنین مواردی لنـین، بـدون تردیـد، مـصمماً          . میکرد
بـر ایـن، ـ او در چنـین     عـالوه  . اصول، علیه اکثریت حزب برمیخواسـت 

موردی ترسی نداشت از اینکه به تمام معنـی یـک تنـه علیـه همـه اقـدام                   
: کند، و حسابش ـ بطوریکه اغلب در این باره سخن میگفت ـ این بود که  

  ، »سیاست اصولی یگانه سیاست صحیح است«
  :خصوص جالب توجه استدر این مورد دو حادثه زیر ب

 بـود، هنگامیکـه     ١٩١١ – ١٩٠٩در دوره سـالهای     : حادثه اول 
حزب بدست ضد انقالب درهم شکسته شـده و در حالـت از هـم پاشـیدن       

ای بـود کـه نـه         ایمانی نسبت به حزب بود، دوره        بی ۀاین دوره، دور  . بود
 گران از حـزب   رای هم کـا     فقط روشنفکران بطور همگانی، بلکه تا اندازه      

 انحالل طلبی و هرج و مـرج        ۀ نفی کارهای مخفی، دور    ۀمیگریختند، دور 
نه فقط منشویکها بلکـه بلـشویکها هـم در آن موقـع از یـک سلـسله                  . بود

 از جنبش کارگری جـدا      فراکسیونها و جریاناتی تشکیل میشدند که غالباً      
بـردن کامـل    که میدانیم در همین دوره بود که فکر از بـین            بطوری  . بود

گران در حزب علنـی و لیبـرال اسـتولیپینی          ر کاری و وارد نمود کا     پنهان
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در آن موقع لنین تنها کسی بود که در مقابل این بیمـاری             .  بروز کرد  )٩(
گیر مقاومت کرد و پرچم حزبیت را بلند برافراشت در حالیکه قوای             همه

پراکنــده و درهــم شکــسته حــزب را بــا صــبر و تحمــل شــگفت انگیــز و 
ای جمع میکـرد و علیـه همـه و هرگونـه جریانـات ضـد                  قهپافشاری بیساب 

نظیـر و     نمود و با شجاعت بـی       ی مبارزه می  رحزبی در داخل جنبش کارگ    
  .ای از حزبیت مدافعه میکرد اصرار و ابرام بیسابقه

 فـاتح   کش در راه حزبیت لنین بعـداً      ماین کش در  بطوریکه میدانیم   
  .گردید

 جنگ  در بحبوحۀ١٩١٧ – ١٩١۴در دوره سالهای  :  دوم ۀحادث
ــاً  ــا تقریب ــه ی ــود، هنگامیکــه کلی ــه احــزاب سوســیال امپریالیــستی ب  کلی

دموکرات و سوسیالیست سرمست میهن پرستی عمومی شده بـه خـدمت            
الملـل دوم پـرچم       ای بود کـه بـین       این دوره . امپریالیزم میهنی کمر بستند   

های خود را در مقابل سرمایه خـم کـرده بـود، هنگـامی بـود کـه حتـی                    
مـوج  اشخاصی از قبیل پلخانف، کائوتسکی، گد و سایرین نیز در مقابـل             

 یگانه کـسی بـود کـه        لنین در آنموقع یگانه یا تقریباً     . شونیزم بپا نماندند  
 پاسـیفیزم دسـت    ـ و سوسـیال بیک مبارزه قطعی علیه سوسیال ـ شـونیزم   

 ایـن   ۀهـا را بـرمال میـساخت و بـر چهـر             زده خیانت گـدها و کائوتـسکی      
لنـین  . ی و دو دلـی آنـان داغ باطلـه میـزد           تثبـا   به مناسبت بی  » بیونانقال«

میفهمید که پشت سر وی یک اقلیت ناچیزی اسـت، ولـی ایـن موضـوع                
 قطعی نبود، زیرا او میدانـست کـه یگانـه سیاسـت             تبرای او دارای اهمی   

ده از آن آنـست، سیاسـت انترناسـیونالیزم پیگیـر اسـت،             نصحیحی که آی  
  .ه سیاست اصولی یگانه سیاست صحیح استزیرا او میدانست ک

بطوریکه میدانیم در این کشمکش در راه انترناسیونال جدید لنین          
  .فاتح درآمد

ـــ ایــن همــان . »سیاســت اصــولی یگانــه سیاســت صــحیح اســت«
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را » ناگـشودنی « دژهـای    ش،کمـک آن بـا یـور      فرمولیست که لنـین بـه       
زم انقالبـی جلـب     میگشود و بهترین عناصر پرولتاریـا را بـسوی مارکـسی          

  .کرد می
  

  اـوده هـان به تـایم
  

تئوریسین ها و پیـشوایان احـزاب، کـه از تـاریخ ملـل مطلعنـد و                 
و کـرده انـد، گـاهی بـه یـک           رتاریخ انقالب ها را از ابتدا تا انتها زیر و           

نام این بیماری ترس از تـوده هـا، ایمـان           . بیماری ناشایستی مبتال میباشند   
در ایـن زمینـه گـاهی یـک نـوع           . ق توده ها است   نداشتن به استعداد خال   

اشراف منشی در پیشوایان نسبت بـه تـوده هاییکـه از تـاریخ انقـالب هـا                  
اطالعند ولی برای شکستن کهن و آوردن نـو فـرا خوانـده شـده انـد،                   بی

ترس از اینکه جنبش خود بخـودی ممکنـست طوفـانی برپـا       . بروز میکند 
هــایی را کــه نبایــد در هــم خیلــی چیز«نمایــد و تــوده هــا ممکــن اســت 

کند تـوده   ی که کوشش م   ی مهربان ۀ، تمایل به بازی کردن رل دای      »بشکنند
را از روی کتاب درس بدهد ولی مایل نیـست از آنهـا تعلـیم بگیـرد ـ      ها 

  .اینست پایه و اساس این نوع اشراف منشی
انقالبی دیگـری   من  . ه مقابل اینگونه پیشوایان بود    ط نق لنین کامالً 

انقالبـی  شناسم که مثل لنین به نیروی خالقه پرولتاریا و صـالحیت             را نمی 
من انقالبی دیگری را    . غریزه طبقاتی او اینقدر ایمان عمیق داشته باشد       و  

و » هـرج و مـرج انقـالب    «شناسم که بتواند منقدین از خـود راضـی            نمی
. امانی لنین شالق کش نماید      را با بی  » ها توده   ۀاعمال هرزه و خود سران    «

به یاد دارم که چگونه لنین ضمن صحبتی در جواب تذکر یکـی از رفقـا                
، بـا لحنـی     » شـود  ردی برقـرا  ابعد از انقالب بایـد نظـم عـ        «اینکه   ۀدر بار 

جای بدبختی است اگر افرادی که آرزو دارند        «: مسخره آمیز متذکر شد   
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انقالبی باشند، فراموش کنند که عادی ترین نظم ها در تاریخ همـان نظـم               
  .»ب استانقال

اعتنایی لنین نسبت به تمام آن کسانیکه سعی میکردند از باال به              بی
. توده ها نگاه کنند و به آنها از روی کتاب درس بدهند از این جـا اسـت          

اندرز دایمی لنین یعنی تعلیم گرفتن از توده ها، پی بردن بکنه اعمال آنها         
  . سرچشمه میگیرد توده ها ـ از اینجاۀو بررسی دقیق تجربه عملی مبارز

ایمان به نیروی خالق توده هـا ـ اینـست آن خـصوصیت فعالیـت      
لنین که به او امکان داده بکنـه جنـبش خـود بخـودی پـی ببـرد و آن را                     

  .بمجرای انقالب پرولتاریایی هدایت کند
  

  البـه انقـابغـن
  

 نابغـه انفجـار هـای    او حقیقتـاً . لنین برای انقالب زاییده شده بـود     
هرگـز خـود را آنقـدر       او  . زرگترین استاد رهبری انقالبی بود    انقالب و ب  

. کرد که در عصر تکان های انقالبـی حـس میکـرد             آزاد و شاد حس نمی    
 این نیست که هر تکان انقالبی بطور یکسان مورد          منظور من در اینجا ابداً    

پسند لنین بود، یا او همیشه و در هر شرایطی طرفدار انفجارهای انقالبـی              
، منظور من در این مورد فقط این است که فراست داهیانه لنـین              اًابد. بود

در . هیچگاه مانند زمان انفجارهای انقالبی کامل و واضـح بـروز نمیکـرد            
روز های تحول انقالبی او به تمـام معنـی میـشکفت، روشـن بـین میـشد،                  

س میـزد،  دجنبش طبقات و پیچ و خم های احتمالی انقالب را از پیش حـ           
نیـست کـه در     بیهـوده   . ها را در کـف دسـت خـود میبینـد           این ۀگویی هم 

ایلیچ قادر اسـت در امـواج انقـالب ماننـد           «محافل حزبی ما گفته میشود      
  . »ماهی در آب شنا کند

سـرگیجه   «شـجاعت شعار های تاکتیکی و     » حیرت آور  «وضوع
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  .نقشه های انقالبی لنین از اینجا است» آور
اورم کـه مـشخص ایـن        جالب توجه بخصوص را بیاد می      ۀدو واقع 

  .خصوصیت لنین است
 آستان انقالب اکتبر بود، هنگامیکه میلیونهـا        ۀدر دور :  اول ۀواقع

ه هـ نفر از کارگران، دهقانان و سربازانیکه در اثر بحران پشت جبهه و جب            
 هنگامیکـه امـراء ارتـش و        ستوه آمده خواستار صلح و آزادی بودنـد؛       ه  ب

در صـدد تهیـه یـک    » ین لحظـه جنگ تا آخـر  «بورژوازی از نظر مصالح     
، »افکـار عمـومی   «؛ هنگامیکـه کلیـه باصـطالح        دیکتاتوری نظامی بودند  

برضد بلشویکها ایستاده بودنـد و      » احزاب سوسیالیست «کلیه بااصطالح     
؛ هنگامیکه کرنـسکی تـالش      خطاب میکردند » جاسوسان آلمانی «آنها را   

رد ـ و تـا    بقبـول وضـعیت مخفـی وادا   میکرد حـزب بلـشویکها را جبـراً   
؛ هنگامیکه ارتش های ائتالف آلمان  ای موفق باین عمل شده بود ـ  اندازه

ش هـای خـسته و      تبودند علیه ار  و اتریش که هنوز هم مقتدر و با انظباط          
کـشور هـای    » سوسیالیست هـای  «از هم گسیخته ما قرار گرفته بودند، و         

بـرای  اروپای باختری فارغبـال و بـا خـاطری آسـوده بـا دولتهـای خـود                  
  .ائتالف کرده بودند» جنگ تا پیروزی کامل«

ای چـه بـود؟ معنـی برپـا           آیا معنی برپا کردن قیام در چنین لحظه       
کردن قیام در چنین شرایطی آن بود که تمـام هـستی در معـرض بـرد و                  

ولی لنین باکی نداشت از آنکه ریسک بکند، زیرا او . باخت گذاشته شود
 کـه قیـام     ،دید کـه قیـام نـاگزیر اسـت        میدانست و با نظر تیزبین خود می      

مقدمات پایان جنگ امپریالیستی را که قیام در روسیه  پیروز خواهد شد،
توده های زجردیده باختر را به جنـبش         که قیام در روسیه      ،فراهم میسازد 

، که قیام در روسیه جنگ امپریالیستی را به جنگ داخلـی بـدل              آورد  می
ا ببار میاورد، که جمهـوری شـوراها        مینماید، که قیام جمهوری شوراها ر     

  .تکیه گاه جنبش انقالبی در سراسر جهان خواهد گردید
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بطوری که میدانیم این پیش بینی انقالبـی لنـین بعـد هـا بـا دقـت                  
  .نظیری به حقیقت پیوست بی

ــ ــود،    :  دومۀواقع ــر ب ــالب اکتب ــس از انق ــای پ ــین روز ه در اول
رال عاصـی دوخـونین     هنگامیکه شورای کمیسر های ملی سعی میکرد ژنـ        

مانده را وادار بــه متوقــف ســاختن عملیــات نظــامی و افتتــاح بــاب فرســر
 بیـاد دارم کـه چگونـه لنـین،     . بـا آلمانهـا نمایـد      کـه  بـرای متار   اتمذاکر
مرکـز  بـه   و من برای مذاکره بـا دوخـونین         ) سرفرمانده آینده (نکو  لکری

خـونین و   دو. لحظه هولناکی بـود   . تلگراف ستاد کل در پتروگراد رفتیم     
 سـر بـاز     مان شورای کمیسرهای ملی مطلقـاً     ستاد سرفرمانده از اجرای فر    

امـا در   و  .  در دسـت سـتاد سـرفرمانده بـود         ارتش تمامـاً  فرماندهی  . زدند
 میلیـونی تـابع باصـطالح       ١٢خصوص سربازان، معلـوم نبـود کـه ارتـش           

شـوروی تحریـک شـده اسـت، چـه          سازمانهای ارتش، که علیه حکومت      
بطوریکـه میـدانیم در خـود پتروگـراد در آن           . خواهد کرد روشی اتخاذ   

عالوه بر آن کرنسکی جنگ     . هنگام یونکرها برای شورش آماده میشدند     
بیاد دارم که چگونه پس از مختصر مکثـی         . کنان بطرف پتروگراد میامد   

 کـامالً .  لنین با ضیایی غیرعـادی درخـشیدن گرفـت         ۀسیم چهر   در پای بی  
مرکز ه  برویم ب «: لنین گفت . صمیم گرفته است  مشهود بود که او دیگر ت     

 فرمـان مخـصوصی     ۀما بوسیل : رادیو، این دستگاه بما کمک خواهد کرد      
سـرفرماندهی  ه  ژنرال، دوخونین را معزول و بجای او رفیق کریلنکو را ب          

 بدون توجه به هیئـت فرمانـدهی بـه سـربازان            منصوب میکنیم و مستقیماً   
محاصره کننـد، عملیـات نظـامی را موقـوف          ها را     پیام میفرستیم تا ژنرال   

 با سربازان آلمان و اتریش ارتبـاط حاصـل کننـد و کـار صـلح را                  ،نمایند
  .»بدست خود بگیرند

بـاکی  » جهـش «ولـی لنـین از ایـن    . »جهشی بود به تاریکی «این  
 زیـرا او میدانـست کـه ارتـش          ،نداشت، بالعکس او به استقبال آن میرفت      
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ردن همه و هرگونه موانعی در راه صلح،        طالب صلح است و با برطرف ک      
 اسـتقرار صـلح     ۀآنرا بدست خواهد آورد، زیرا میدانست که چنین طریق        

برای سربازان اتریش ـ آلمان بیهوده نخواهد گذشت و تمایل به صـلح را   
  .در تمام جبهات بدون استثناء بسط و توسعه میدهد

هـا بطـرزی     میدانیم این پیش بینی انقالبی لنین هـم بعـد            بطوریکه
  . دقیق به حقیقت پیوستکامالً

 فراست داهیانه، استعداد برای درک سریع و پی بردن بـه مفهـوم            
او ه الوقوع ـ این همان خاصـیت لنـین اسـت کـه بـ       درونی حوادث قریب

 روشی که میبایـست در سـر پـیچ هـای جنـبش              ۀکرد تا در بار     کمک می 
  .تعیین کندانقالبی اتخاذ نمود استراتژی صحیح و خط مشی روشن 

  
  

  ٣۴ در شماره ١٩٢۴ فبروری سال ١٢در تاریخ 
  بطبع رسید  »پراودا «ۀ روزنام

  ۶۴ - ۵٢ کلیات، ص ۶جلد . استالین.و.ی
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  :توضیحات
  

 جنـوری تـا دوم   ٢۶تـاریخ   از  ـ  شورا های کل اتحاد شوروی     دومین کنگرۀ  -١
. گره که به یاد بـود و       کن در نخستین جلسۀ  .  در مسکو جریان داشت    ١٩٢۴فبروری سال   

استالین نطقی ایراد کرد و در آن از طرف حزب بلشویک           . و.  لنین اختصاص داشت، ی    .ای
کنگـره  . سوگند باعظمتی یاد کرد که وصایای لنین بخـاطر سـپرده شـده و عملـی گـردد                 

صادر نمود و برای جاویـدان      » خطاب به بشریت زحمتکش   «ای    بمناسبت مرگ لنین بیانیه   
ین تصمیم گرفت کلیات آثار لنین را چاپ و منتشر کند، نام شـهر پتروگـراد را           کردن نام لن  

به لنینگراد تبدیل نماید، روز مرگ لنین را روز ماتم عمومی اعالم کنـد، در میـدان سـرخ                   
شهر مسکو آرامگاهی برای لنـین بنـا نمایـد و در پایتختهـای جمهـوری هـای متحـده و                    

گزارش عملیات حکومت شوروی و     کنگره  . گردد لنین نصب    همچنین در لنینگراد مجسمۀ   
 اتحاد شوروی و تاسیس بانک مرکزی کشاورزی را مورد بحـث و             مسائل مربوط به بودجۀ   

  . مذاکره قرار داد
.  جنوری کنگره نخستین قانون اساسی اتحاد شوروی را که تحت رهبری ی            ٣١

زی و شـورای اتحـاد و        مرک  اجرائیۀ کنگره کمیتۀ . استالین تدوین شده بود تصویب نمود     . و
  .استالین بعضویت شورای اتحاد انتخاب شد. و. ی. شورای ملیت ها را انتخاب کرد

  
در .  آلمانست١٩٢٣ ـ منظور بحران اقتصادی و سیاسی سال  بحران آلمان -٢

 آن در ساکـسون و      ئی انقالبی در کشور توسعه یافت و در نتیجۀ          آنموقع دامنه جنبش توده   
از بعـد   . ی تشکیل شد و در هامبورگ قیام مـسلحانه برپـا گردیـد            تورینگ حکومت کارگر  

سرکوب جنبش انقالبی در آلمان بر شدت ارتجاع بورژوازی در تمام اروپـا و همچنـین بـر             
  . جدیدی بر ضد جمهوری شوروی افزوده شدخطر هجوم مسلحانۀ

  
 پنجم حزب سوسـیال دمـوکرات کـارگری روسـیه           کنگرۀ منظور   ـ  لندن کنگرۀ -٣

   در لندن ادامه داشت١٩٠٧ می سال ١٩ اپریل تا ٣٠از  که .است
  
 ـ منظور سه حزبی است که پـس از انـشعاب حـزب سـابق سوسـیال       سه حزب -۴

حزب سوسیال دموکرات، حزب مستقل سوسیال دمـوکرات        : دموکراسی آلمان تشکیل شد   
  .و حزب کمونیست آلمان

  
حـران حـوادث روز    ـ موجـب ایـن ب   بحران جوالی در موقع حکومت کرنسکی -۵

در این روزها نمایشهایی خود بخودی از       .  در پتروگراد بود   ١٩١٧ جوالی سال    ۴-٣های  
 مـسالمت   باوجود جنبـۀ  . کارگران و سربازان با شعار انتقال حکومت بدست شوراها برپا شد          

، که کرنسکی اس آر در راس آن قرار داشـت           تی بورژوازی قآمیز این نمایشها، حکومت مو    
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رضد نمایش دهندگان اعزام داشت و پس از سرکوبی نمایش شروع به تعقیـب              لشکریانی ب 
ارگان مرکزی بلشویکها را توقیف کرد و حکم بازداشت         » پراودا «بلشویکها نمود و روزنامۀ   

ای از برجسته تـرین       حکومت موقتی عده  . مجبور شد مخفی شود   لنین  . لنین را صادر نمود   
امـا  . به اقدامات ضد انقالبی دیگری نیـز دسـت زد         فعالین حزب بلشویک را زندانی کرد و        

حزب در تحت رهبری لنین و استالین توانست در دشوار ترین شـرایط، مقـدمات پیـروزی                 
  . را فراهم سازد١٩١٧انقالب پرولتاریایی اکتوبر سال 

  
ت شوروی جـوان    حکوم.  صلح برست است   دورۀمنظور  ـ   وفسکت برست لی  دورۀ -۶

ای را که از طرف آلمان امپریالیـستی          د مجبور شد قرارداد غارتگرانه    که هنوز قوام نیافته بو    
 مـارچ  ٣و متفقینش ـ اطریش ـ هنگری، ترکیه و بلغارستان به وی تحمیل شـده بـود در     

پس از سقوط آلمان قیصری در نـوامبر سـال          .  در برست لیتفسک امضاء کند     ١٩١٨سال  
  .شد، قرارداد صلح برست از طرف حکومت شوروی لغو ١٩١٨
  
 نمایندگان که حکومت تـزاری در سـال    ـ یعنی مجلس مشاورۀ دومای بولیگین -٧
طرح قانون مربوط به تاسیس دومای مشورتی دولتـی و          .  قصد تاسیس آنرا داشت    ١٩٠۵

آئین نامه انتخابات دوما بتوسط کمیسیونی تحت ریاست بولیگین وزیر کشور وقت تـدوین              
بلشویکها دومای بـولیگین    .  تزار انتشار یافت   ١٩٠۵سال   اگست   ۶ مورخه   شد و با بیانیۀ   

گز تشکیل نشد، طوفان انقالب قبل از اینکه        ردومای بولیگین ه  ... «د  ن تحریم نمود  را جداً 
  )٣۵٢، کلیات ص ١٩لنین، جلد .ای.و(» .دوما تشکیل شود آنرا برچید

  
 توسط لنـین تاسـیس شـد و اولـین           ١٩٠٠ در یازدهم دسامبر سال      »ایسکرا« -٨

در خارجـه چـاپ میـشد و        » ایـسکرا «.  مارکسیستهای انقالبی سراسر روسیه بـود      نامۀروز
 در کار   ١٩٠٣-١٩٠٠لنینی در سالهای     ى»ایسکرا«. یافت  مخفیانه در روسیه انتشار می    

» ایـسکرا «. تهیه و ایجاد حزب مستقل پرولتاریای روسیه نقش تاریخی عظیمی بازی کرد           
از (ت کارگری روسـیه بدسـت منـشویکها افتـاد            دوم حزب سوسیال دموکرا    پس از کنگرۀ  

منـشویکی را   »ى ایـسکرا «سابق لنینـی،    »ى ایسکرا«برای مشخص نمودن    ). ۵٢ شمارۀ
  .مینامیدند» ایسکرای نو«

  
ـ این نـامی بـود کـه در دوران    ) یا حزب کارگر استولیپینی( ـ  حزب استولیپینی ـ  ٩

ا بـود، بطـور اسـتهزاء بـه       در روسـیه حکمفرمـ     ١٩٠۵ارتجاع که پس از شکست انقالب       
منشویکهای انحالل طلب میدادند کـه موعظـه میکردنـد بایـد از حـزب مخفـی انقالبـی              

در چهار دیوار رژیم اسـتولیپینی      که  ایجاد نمود   » علنی«پرولتاریا دست کشید و یک حزب       
 ). وزیران وقت بودیاستولیپین نام رئیس شورا(کار کند 


